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Referat fra møte i studieutvalget ved UV-fakultetet 
Mandag 8.6.20 kl 12.15-14, via zoom. 

Til stede: Jon Magne Vestøl (leder), Gerhard Doetjes (ILS), Melanie Kirmess (ISP), Tone 
Kvernbekk (IPED), Elodie Szygenda (studentrepresentant) og Øyvind Amundsen Kjeang (vara 
studentrepresentant). 

Fra administrasjonen: Line Sletten (ref), Ariel Sevendal 

Forfall: Karl Henrik Storhaug Reinås (studentrepresentant), Siri Heslien (CEMO) 

Saksliste 

Sakslisten ble godkjent. Ingen saker ble meldt til eventuelt. 

Sak 1 – Orienteringssaker 

1 a) Referat fra møte i studieutvalget 20.4.20 er tidligere godkjent over epost, og blir lagt ut her: 
http://www.uv.uio.no/om/organisasjon/rad-utvalg/studieutvalg/moteplanreferater2020/  

1 b) Nytt fra enhetene og studentene 
 
ILS: Avslutning av vårens undervisning. Det har vært mer intensiv bruk av Canvas i mange emner. 
Det blir mer bruk av forarbeid og etterarbeid, for å unngå for lange zoom-møter, og underviserne 
har lært seg andre måter å designe undervisning på. Har hatt både muntlige og skriftlige 
eksamener, og dette har gått greit. Er i gang med planlegging for neste semester, men det er 
fortsatt noen punkter som er uavklart, og som gjør det vanskelig. Å planlegge for hybride løsninger 
er vanskeligere enn et rent fysisk eller rent digitalt semester. I tillegg kommer studiestart. Ser også 
generelt at det er mye man ellers ville gjort denne våren, som man ikke har fått gjort pga 
koronasituasjonen. Dette kan være et aktuelt tema for felles diskusjon, hva gjør man med de 
tingene som er utsatt/ikke gjort i denne perioden? 

ISP: Eksamen er godt i gang, og instituttet har gjennomført vellykket muntlig eksamen. Venter på 
rapport i forbindelse med evaluering av masterprogram. Instituttet er i tett dialog med fagutvalget 
ved ISP med planlegging av studiestarten. Når det gjelder høstens planlegging er det vanskelig å 
skulle planlegge for to alternativer. Det er også en krevende vurdering hvor mye man skal 
tilrettelegge for de som ikke får deltatt i (særlig obligatorisk) undervisning. Praksis i 3. år bachelor 
blir omgjort til interne kasusoppgaver, og det prioriteres å legge til rette for ekstern praksis på 
master. Foreløpig ser det ut til at 133 skal levere masteroppgave 30. juni. Trekkfristen er ikke gått 

http://www.uv.uio.no/om/organisasjon/rad-utvalg/studieutvalg/moteplanreferater2020/
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ut ennå, så det må påregnes noe mer frafall. Bare 18 har søkt om utsettelse til juli, og 28 har søkt 
om levering til høsten. Instituttet planlegger en liten digital markering for ferdige 
bachelorkandidater og masterkandidater. 

Kommentar fra studiedekan: de ordinære kandidatmarkeringene er avlyst, og det produseres 
videohilsener fra studiedekan og instituttledere som vil bli lagt ut på nett. Dette vil ikke komme i 
konflikt med eventuelle digitale arrangement institutt gjennomfører. 

IPED: Det virker som om gjennomføring av muntlig eksamen over zoom går bra. Instituttet 
arbeider nå med evaluering av bachelorprogrammet. Har intervjuet alle emneansvarlige på 
bachelorprogrammet, og skal ha fokusgruppeintervju med seks studenter på sisteåret av bachelor, 
og er da ferdig med den interne delen av evalueringen. Er godt i gang med planlegging av høsten. 

Studentene: Jobber med å planlegge studiestart, og særlig UV-dagen. Prøver å se på hva som 
skjer med utsatte arrangementer (som Helga hele uka). Jobber med rekruttering til høsten. 
 
 
Det ble tatt opp en problemstilling som har blitt diskutert noe mellom kollegaer, med studenter 
som har skjermene i sort. Dette gjør kommunikasjonen vanskeligere. Er det noe man kan gjøre for 
å få flere til å vise bilde? Er det tekniske grunner? Studentrepresentantene mener at det noen 
ganger skyldes teknikken, f.eks at ustabilt nett gjør at man ikke får hørt godt dersom man har bilde 
på. De har opplevd i seminarene at folk ofte har svart skjerm når de er i felles rom, og bilde når de 
er i mindre rom (breakout rooms). Det kan være noe av det samme som å sitte bak i auditoriet, at 
man ikke ønsker å være i fokus. Det kan oppleves mer behagelig å ikke ha på kameraet, slipper å 
føle seg overvåket. Det er nok lurt å forklare for studentene i begynnelsen av semesteret hvorfor det 
er viktig å kunne se hverandre i undervisningen i det aktuelle emnet/programmet. 
 
1 c) Orientering fra utdanningskomiteen 

Agenda og referater fra møter i utdanningskomiteen legges ut her: 
https://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/utdanningskomiteen/  

Studiedekanen orienterte fra forrige møte. UiO har ikke fått noe nytt fra departementet ennå om 
retningslinjer for universitetene. Det er utarbeidet en del overordnet om studiestart og høsten i en 
arbeidsgruppe sentralt, men vi har ikke fått dette skriftlig enda. Status for arbeidet med 
kvalitetssystemet ble presentert, samt status for søknader til meritteringsordningen. 

GDPR-kurset er pilotert, og skal rulles ut til høsten. Studiedekanen har hatt en runde med de som 
er ansvarlige for metodeundervisningen, så vi kan få satt opp en plan for hvordan dette kan kobles 
til metodeundervisningen fra 2021.  

Det er et ønske fra UiO sentralt om å organisere studenter i grupper på alle nivå, slik at alle skal få 
et tilbud om å delta i grupper. UiO sentralt foreslår at man oppretter grupper på fem, som er koblet 
til hvert sitt digitale rom. Det har vært snakket om zoom, men et mulig alternativ er teams. Et slik 
opplegg vil fordre noe opplæring i hvordan man kan bruke slike rom til kollokvier.  

https://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/utdanningskomiteen/


 3

Det ble diskutert kort i møtet hvor tett en slik struktur bør være. Studentrepresentantene opplever 
gruppearbeid som veldig viktig. Noen studenter får en fast gruppe tidlig, og fortsetter med denne, 
mens andre havner utenfor. Det er viktig med tilhørighet, og særlig dersom det blir mye 
hjemmeundervisning/digitalt. Ser behov for en viss fleksibilitet, studenter kan ha ulike 
ambisjonsnivå, og mange studenter har allerede velfungerende grupper.  

Det ble også tatt opp at det er viktig å ta hensyn til at vi allerede har grupper på en del 
emner/studier, og at man må passe seg for at dette ikke legger seg utenpå. I tillegg må man finne 
en god balanse i hvor mye universitetet skal legge seg opp i hvordan studentene skal jobbe, 
studentene er voksne mennesker.  

Vedtakssaker: 

Sak 2: Opprettelse av emne UTLED4227 – Ledelse, profesjon og organisasjon 
(2020/5169) 
 
Doetjes orienterte kort om bakgrunnen for sak 2 og 3. Han orienterte også om at det diskuteres om 
programmet bør omgjøres fra 120 til 90 studiepoeng, som er mulig for erfaringsbaserte mastere. 
Justeringene som gjøres nå vil i så fall gjøre en slik senere endring enklere. 
 
 
Kommentarer fra studieutvalget: 
Hvem er «samfunnet» i «Samfunnets behov»? Det snakkes nok her først og fremst om skoleeiers 
behov for gode lærere og gode ledere, så ligger selvfølgelig politikken bak. Instituttet har tett 
samarbeid med skoleeier.  
 
 
Vedtak: 
 

Studieutvalget anbefaler at emnet UTLED4227 «Ledelse, profesjon og 
organisasjon», med gjeldende emnebeskrivelse, opprettes fra og med våren 
2021. 

 
 
Sak 3: Opprettelse av emne UTLED4228 – Utdanningsrett og ledelse (2020/5168) 
 
 
Vedtak: 
  

Studieutvalget anbefaler at emnet UTLED4228 Utdanningsrett og ledelse, 
med foreslått emnebeskrivelse, opprettes fra og med høsten 2021. 
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Diskusjonssaker: 

 
Sak 4: Drøfting av sensorveiledninger 
 
Enhetene har sendt inn eksempler på mange ulike typer sensorveiledninger. Studiedekan har laget 
en tabell for å gi en viss oversikt over de innsendte eksemplene. Veiledningene varierer i omfang. 
Noen er veldig spesifikke, andre er mer generelle. Noen lager lister over hva som er viktig å 
vurdere, andre går helt detaljert inn på de ulike enkeltoppgavene. Enkelte veiledninger lager 
tabeller med oversikt over hva som er typisk for ulike karakterer. 
 
Fra diskusjonen: 
 
Sensorveiledningen skal deles med studentene. Dette medfører en avveining. Dersom man legger 
ut mye detaljer, slik at det blir som en fasit, er det vanskeligere å gjenbruke temaer til senere 
eksamener. De generelle sensorveiledningene kan ligge ute hele tiden, slik at studentene kan 
studere dem. I noen emner er det slik at sentrale emner må gjentas til eksamen, og veiledningene 
legges derfor ikke åpent ut, men tilgjengeliggjøres naturligvis for de studentene som har tatt 
eksamen. 
 
Det er ulike meninger om hvor detaljert man skal skrive. Detaljer kan gjøre sensurarbeidet mer 
objektivt, men vanskeliggjør også belønning av faglig kreativitet.  
 
Det oppleves som bra med mangfold i sensorveiledninger, og at man unngår akademisk ensretting. 
Universitetet har ulike typer eksamener, og da passer ulike former for sensorveiledninger. 
 
Studentrepresentantene påpekte at det gir mening med et mangfold av sensorveiledninger for et 
mangfold av emner. En ting som ville vært bedre å ha likere er punkt om kilder og formelle krav. 
Det er forvirrende når noen emner bruker Apa 6th, andre bruker Apa 7th, og noen skriver at du må 
velge en stil og bruke den konsekvent. Dette kan være ulikt ikke bare mellom studier, men også fra 
år til år. Det ble kommentert at Apa 7th kom tidligere dette året, så det er mulig korona har 
forsinket innføring av denne. ISP holder seg til 6th ut året.  
 
Generelt er det viktig å være tydelig om hvilke formelle krav som stilles. 
 
I forlengelsen av diskusjon om sensorveiledning har det vært diskusjon om hvorvidt det skal legges 
ut eksempeloppgaver (drøftingsoppgaver uten fasit). Dette kan være nyttig, men en utfordring er at 
det fort kan bli oppfattet som en «fasit». Selv en A-oppgave er jo ikke perfekt, men kan fort 
oppfattes som mønster, og kan påvirke hvilke problemstillinger studentene velger. Dette kan 
medføre ensretting, som er negativt for faget. 
 
Oppsummert er det ingen prinsipielle innsigelser på spennvidden, et mangfold av emner og 
vurderingsformer gjør det rimelig at det er et stort spenn også i sensorveiledningene. Det er blitt 
påpekt at det må være åpning for det gode kreative i oppgaver, samtidig som man må være tydelig 
om formelle krav. 
 
I noen emner er det uheldig å publisere fasit, og man gir innsyn kun til de studentene som har 
avlagt eksamen. På sikt kan det bli en utfordring at man gjenbruker tematikk/spørsmål. Dersom 
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sensorveiledninger spres fra studenter som har tatt eksamen til andre studenter blir det vanskelig å 
tilgjengeliggjøre sensorveiledninger.  
 
 
Sak 5: Studiekvalitetsrapport 2019 – gjennomgang  
 
Fra diskusjonen: 
 
Vi bør prøve å se sammenhengen mellom de «vanlige» tingene vi gjør, og unntakstilstand nå. Hva 
har vi lært?  
 
Det er viktig å finne en balanse – vi skal ikke bli foreldre for studentene. Alle må ta sitt ansvar.  
 
Det ble uttrykt skepsis dersom universitetet ser for seg et emneevalueringsskjema som skal passe 
alle emner, man må ha anledning til å kunne skreddersy emneevalueringer for sitt emne. Det er 
viktig å tenke gjennom hva slags informasjon som skal komme ut av emneevalueringer, og hvem 
som har bruk for denne informasjonen.  
 
Sak 6: Evt 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jon Magne Vestøl 
studiedekan 

Line Sletten 
seksjonssjef 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
Saksbehandler: 
Line Sletten 
22855752, line.sletten@uv.uio.no


